Més informació:
RESTA

ORGÀNICA

ENVASOS
LLEUGERS

Diumenge
de 7 a 22 h

Dilluns, dimecres i
dissabte de 7 a 22 h

Dilluns i divendres
de 7 a 22 h

PAPER I
CARTRÓ
Dijous
de 7 a 22 h

VIDRE
Dimarts
de 7 a 22 h

RECOLLIDA SELECTIVA AMB
CONTENIDORS INTEL·LIGENTS

TÈXTIL
SANITARI

- Bolquers, compreses, etc.
- Apòsits i residus de cures
- Excrements d’animals
i sorra de gats

- Restes de fruita i verdura
- Restes de carn i peix
- Restes de menjar cuit
- Closques d’ou, de marisc
i de fruita seca
- Marro del cafè i restes
d’infusions
- Paper de cuina, tovallons
i tovalles de paper
- Taps de suro, llumins i
serradures
- Petites restes de jardineria

- Envasos de plàstic
- Bosses de plàstic
- Brics
- Llaunes
- Taps i tapes metàl·liques
- Safates de porexpan
- Paper de carnisseria i de
peixateria
- Paper de plàstic i
d’alumini
- Altres envasos

- Paper usat
- Diaris i revistes
- Sobres i cartes
- Envasos de cartró
- Caixes de cartró

- Ampolles de vidre
- Pots i altres envasos
de vidre

Recordeu que disposeu de les deixalleries fixes i mòbils per aquells residus que no van als contenidors com: capsules de cafè, oli
vegetal, piles, bombetes i fluorescents, electrodomèstics, mòbils, pintures i dissolvents, aerosols, etc.
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Dilluns, dimecres i
divendres de 7 a 22 h

www.girona.cat

residusinetejagirona@ajgirona.cat

Tel. 972 419 010

Què és la recollida selectiva en
contenidors intel·ligents?

Com s’ha de fer?

Què es recollirà?
Es recolliran els residus en contenidors segons les fraccions:

L’Ajuntament té previst implementar un sistema de recollida en
contenidors intel·ligents tancats amb targeta electrònica. Aquest
sistema permet als usuaris i usuàries autoritzats que tinguin la targeta
facilitada per l’Ajuntament obrir els contenidors.

Fracció orgànica

Envasos lleugers

Resta

Vidre

Tèxtil sanitari*

Paper i cartró

Per facilitar el nou sistema l’Ajuntament lliurarà a cada habitatge el següent:

3 bosses de ràfia
de recollida selectiva

Excepte el cartró i paper procedent de les botigues a peu de carrer, que es podrà deixar a la porta de
l’establiment (lligades o dins d’una caixa de cartró) de les 20 a 21 h.

Aquest nou model, amb contenidors
intel·ligents permetrà tenir major
control dels residus dipositats, i
impedirà l’ús indegut i indiscriminat
dels contenidors.

La recollida es farà seguint el calendari següent de les 7 a les 22 h
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

ORGÀNICA

Recordeu que els contenidors només es podran obrir de les 7 a les
22 h i serà necessari apropar la targeta electrònica per obrir el
contenidor corresponent a la fracció que toca segons el calendari.

Cada dia es poder treure els residus de la fracció corresponent segons el
calendari entre les 7 i les 22 h.

Quan podreu dipositar els vostres residus?

ENVASOS
LLEUGERS
TÈXTIL SANITARI

ORGÀNICA
VIDRE
TÈXTIL SANITARI

PAPER I
CARTRÓ

Divendres
ENVASOS
LLEUGERS

Dissabte

Diumenge

ORGÀNICA

RESTA
AC_GI 00001

TÈXTIL SANITARI

*(bolquers, compreses, tampons, apòsits, i residus de cures domèstiques i excepcionalment residu procedent d’animals domèstics)

És completament imprescindible col·locar a
les bosses de residus l’adhesiu codificat que
l’Ajuntament ha facilitat i que identifica cada
domicili. Aquest sistema en un futur podria
suposar la implementació de pagament de
taxes per generació de residus. La no
utilització dels adhesius pot comportar una
sanció administrativa.

